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USTAWA 

z dnia 4 marca 2011 r. 

 

o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) w art. 12: 

 a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: 

1) na dzień kończący rok obrotowy, 

2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej 
sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadło-
ściowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie, 

3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, 

4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z 
przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpi-
su do rejestru tego połączenia, 

5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, 
jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jed-
nostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru 
połączenia lub podziału, 

6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan li-
kwidacji lub ogłoszenia upadłości, 

7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z 
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych oraz ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz ustawy o transporcie drogowym. 
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 – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zda-
rzeń.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu: 

„3b. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym 
działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że 
jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub 
występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym 
lub finansowym. 

3c. Przepisu ust. 3b nie stosuje się do emitentów papierów wartościowych 
zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopusz-
czenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitentów papierów wartościo-
wych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.”; 

2) w art. 26 w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 
brzmieniu: 

 „3) w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b jednost-
ka nie zamyka ksiąg rachunkowych.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5a:  

a) uchyla się pkt 19, 

b) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

„19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie prze-
znaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjąt-
kiem: 

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzie-
lony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub 
trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o 
ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, 

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, 
które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków 
ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej 
do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysunię-
tego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub 
trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi 
podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, 
o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odle-

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 

352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 
226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235. 
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głość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną 
krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładun-
ków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną kra-
wędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie 
od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewo-
zu ładunków, 

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do 
przewozu ładunków, 

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie 
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 
elementy pojazdu, 

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli z 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej 
z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgod-
nie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 
ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd spe-
cjalny, 

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a–e, w któ-
rym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 

– 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 
425 kg, 

– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 
493 kg, 

– 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 
większa niż 500 kg;”; 

2) uchyla się art. 5c; 

3) po art. 5c dodaje się art. 5d w brzmieniu: 

„Art. 5d. 1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych 
w art. 5a pkt 19a lit. a–d, pozwalających na niezaliczenie danego 
pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza 
się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowa-
dzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego 
zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyj-
nego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych 
wymagań. 

2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o 
których mowa w art. 5a pkt 19a lit. f, określona jest na podstawie 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej 
z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych 
zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ła-
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downości lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody oso-
bowe.”; 

4) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności 
gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowa-
dzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wy-
datki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w 
ciężar kosztów uzyskania przychodów.”; 

5) w art. 45 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia spra-
wozdania finansowego dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4a: 

a) uchyla się pkt 9, 

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie prze-
znaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 
z wyjątkiem:  

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzie-
lony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub 
trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o 
ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, 

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, 
które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków 
ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej 

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 

i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. 
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 
676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i 
Nr 230, poz. 1922, 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, 
Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, 
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, 
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, 
poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 
180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, 
Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 
1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 
r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, 
Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 
2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 149, poz. 996, Nr 
219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1478 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143. 
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do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysunię-
tego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub 
trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi 
podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, 
o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odle-
głość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną 
krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładun-
ków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną kra-
wędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie 
od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewo-
zu ładunków, 

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do 
przewozu ładunków, 

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie 
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 
elementy pojazdu, 

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli z 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej 
z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgod-
nie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 
ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd spe-
cjalny, 

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a)–e), w któ-
rym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 

– 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 
425 kg, 

– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 
493 kg, 

– 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 
większa niż 500 kg,”; 

2) uchyla się art. 4b; 

3) po art. 4b dodaje się art. 4c w brzmieniu: 

„Art. 4c. 1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określo-
nych w art. 4a pkt 9a lit. a)–d), pozwalających na niezaliczenie da-
nego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwier-
dza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przepro-
wadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzo-
nego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu reje-
stracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu 
tych wymagań. 

2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o 
których mowa w art. 4a pkt 9a lit. f), określona jest na podstawie 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej 
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z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych 
zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ła-
downości lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody oso-
bowe.”; 

4)  w art. 21: 

a)  w ust. 3 w pkt 3: 

- lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25 % 
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,”, 

- uchyla się lit. c, 

b) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udzia-
łów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu 
własności.”, 

c) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której 
mowa w ust. 3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podat-
kiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło 
ich osiągania.”; 

5) w art. 26 ust. 1f otrzymuje brzmienie:  

„1f. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 
ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz 
art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych na-
leżności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z 
uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, 
że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o któ-
rych mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908, z późn. zm.4)) w art. 81 w ust. 11 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 

925,  Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 
343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 
214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 
1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 
91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. 
Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, 
poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i  Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151. 



 

 

7 

„7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towa-
rów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 231 po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała 
zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego ro-
ku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na 
podstawie uchwały wspólników. W takim przypadku przedmiotem obrad na-
stępnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników są również sprawy, o któ-
rych mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki 
przez cały czas pozostawała zawieszona. ”  

2) w art. 395 po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała 
zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego ro-
ku obrotowego zwyczajne walne zgromadzenie może się nie odbyć na pod-
stawie uchwały walnego zgromadzenia. W takim przypadku przedmiotem ob-
rad następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia są również sprawy, o któ-
rych mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki 
przez cały czas pozostawała zawieszona.”.  

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) art. 5 otrzymuje 
brzmienie: 

„Art. 5. W przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z 
prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz in-
nych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę po-
datku naliczonego stanowiło  50 %  lub 60 % kwoty podatku: 

1) określonej w fakturze lub 

2) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wy-
nikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz 
art. 34 ustawy zmienianej w art. 1, lub 

3) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
lub  

                                                
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 

49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 
1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, 
Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 
860. 
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4) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest na-
bywca  

 – nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, nie stosu-
je się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.”. 

 

Art. 7. 

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ilekroć w przepi-
sach ustaw wymienionych w art. 2 i art. 3 jest mowa o samochodzie osobowym – 
oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza-
jącej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 

1) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest 
od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do pod-
rodzaju: wielozadaniowy, van; 

2) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które od-
dzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, 
mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego 
postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do 
tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia 
proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi od-
ległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii 
poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu 
a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojaz-
du przeznaczonej do przewozu ładunków; 

3) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków; 

4) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przezna-
czone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojaz-
du; 

5) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu prze-
pisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączni-
ku do niniejszej ustawy. 

2. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1–4, pozwa-
lających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów oso-
bowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przepro-
wadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświad-
czeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawiera-
jącego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.”. 
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Art. 8.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7, które 
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.; 

2) art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z 
dniem 1 stycznia 2013 r.”. 

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Grzegorz Schetyna 

 

 

 

 



 

Załącznik  do ustawy z dnia 4 marca 2011 r. 

(poz. …) 

 

 

 

 

WYKAZ PRZEZNACZEŃ POJAZDÓW SPECJALNYCH,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 PKT 5 

  
Poz.  Przeznaczenia pojazdów specjalnych 

1.  Agregat elektryczny / spawalniczy 
2.  Bankowóz 
3.  Do prac wiertniczych 
4.  Koparka, koparkospycharka 
5.  Ładowarka 
6.  Do oczyszczania dróg 
7.  Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych 
8.  Pomoc drogowa 
9.  Do zimowego utrzymania dróg 

10.  Żuraw samochodowy 
11.  Pogrzebowy 

 

Objaśnienie:  
wykaz dotyczy pojazdów specjalnych, które spełniają warunki i wymagania 
techniczne określone dla przeznaczeń tych pojazdów, zawarte w odrębnych 
przepisach. 

 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


